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BORGERNÆRT

Den 4. oktober styrkes lokalpolitiindsatsen i den sydlige del af kredsen. Det sker ved oprettelse af 
enheden Operativ Forebyggelse Syd (kaldet OFOR) på 4 polititjenestemænd, som i lighed med de-
res søsterenhed i Næstved skal arbejde med og styrke den lokale indsats mod utryghedsskabende 
elementer, såsom vanvidskørsel, knallertkørsel til ulempe, narkotika på offentlige steder, musik til 
ulempe, ungegrupperinger der skaber utryghed m.m.

Indsatsen sker i samarbejde med kontaktbetjentene for Lolland, Guldborgsund og Vordingborg 
kommune. Herved sikrer vi en tæt kontakt til lokalmiljøet og de øvrige tætte samarbejdspartnere fra 
kommunen og regionen.  

Når der iværksættes en indsats, ligger der altid en planlægningsfase bag, der skal sikre, at ind-
satsen tilpasses den problemstilling, der skal arbejdes med. Dernæst vil der være en systematisk 
iværksættelse med henblik på løbende at kunne følge udviklingen i indsatsen. 

På den følgende side ses eksempler på opgaver løst af OFOR.

Indsatsen mod de utryghedsskabende elementer i bybilledet styrkes nu. Fire poli-
tifolk skal fremover arbejde med knallertkørsel til ulempe, narkotika på offentlige 
steder, musik til ulempe m.m.

Operativ Forebyggelse SYDSYD 
bliver nu en realitet 

Af sektionsleder Kent Edvardsen
Lokalpolitiet Vordingborg og Ny-
købing F.



BORGERNÆRT

DIAlogen side 2

OFOR SYD

I Korsør 
har OFOR assisteret Lokalpolitiet med uroligheder på Motalavej. Deres opgave var at gå i dia-
log med og skabe relationer dels til de stridende parter, dels til de beboere, som ikke var en del 
af konflikten.”
I Haslev 
var der anmeldelser om utryghedsskabende unge der kørte ræs og røg hash i aftentimerne 
på en skole. OFOR foretog systemarisk patrulje i aftentimerne på skolen og mødte venlige og 
imødekommende unge. Der blev ikke fundet jointskodder eller andre rester af euforiserende 
stoffer på området. OFOR´s observationer og indtryk blev videregivet til de bekymrede borgere 

”
Såvel i Dianalund, Fensmark og på Lolland 
har der sommeren igennem været flere anmeldelser om generende kørsel på ulovlige knaller-
ter, hvorfor OFOR har gennemført flere målrettede indsatser mod unge med hurtige knallerter.”
I Vordingborg 
har OFOR assisteret Lokalpolitiet med en dobbelt indsats som omhandlede utryghedsska-
bende unge på Banegården og brugen af euforiserende stoffer i og ved Kvicklysøen/Vogn-
mandsparken.”
I Nykøbing Falster 
har OFOR i samarbejde med Lokalpolitiet sat øget fokus på unges brug af euforiserende stoffer 
i og omkring et område med studieboliger samt gaderæs omkring området Cementen.”
I Næstved 
havde sidste sommers COVID-19 nedlukning skabt en gruppe af unge som havde tilholdssted 
på Næstved Banegård og parkeringshus. Gruppen skabte ved sin tilstedeværelse og krimina-
litet utryghed blandt jævnaldrende unge. OFOR gennemførte i samarbejde med Lokalpolitiet 
og Næstved kommune mange samtaler med de unge og deres forældre. Den massive indsats 
resulterede i en opløsning af gruppen. Enkelte af gruppens medlemmer følges stadig.

”
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NEMID BLIVER TIL MITID
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NemID bliver til MitID – men NemID er stadig dit id. 

Du har sikkert hørt om det nye MitID, der er en ny og mere sikker 
login til selvbetjeningsløsninger, når du bevæger dig rundt på 
nettet. Udrulningen er allerede begyndt, og det har svindlerne 
desværre opdaget. 

Vi oplever, at svindlerne kontakter nogle borgere på sms, e-mail 
eller på telefonopkald og tilbyder ”hjælp” med overgangen fra 
NemID til MitID. ”Hjælpen” består ofte i, at de franarrer folk deres 
personlige oplysninger og bagefter ”hjælper” dem af med store 
beløb på borgernes bankkonti. 

Politiet advarer kraftigt mod at afgive personlige oplysninger via 
links, man har modtaget i sms’er og på e-mails.

Al kommunikation om MitID foregår udelukkende via e-boks eller 
på din netbank. E-mails, opkald og sms’er om MitID er derfor 
ikke troværdige. Heller ikke selvom det ser ud, som om henven-
delsen kommer fra din bank eller Digitaliseringsstyrelsen. 

Ny svindelmetode: Se dig for 
ved overgangen til MitID

Afvent, at 
du bliver 

kontaktet af din bank, når 
det er blevet din tur til at 
overgå til MitID. Kontakten 
foregår kun via netbank 
eller e-boks.

Ignorer 
e-mails, 

opkald eller sms’er om 
MitID. 

Tag aldrig 
et billede af 

dit NemID-nøglekort og 
udlevér aldrig koderne til 
andre. 

Ring til din 
bank, hvis 

du er i tvivl om en henven-
delse angående MitID.

2. 3. 4.

DIAlogen

DIAlogen er et nyhedsbrev, der udsendes to gange årligt. 

Redaktion: Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi
E-mail: ssj-forebyggelse@politi.dk

KRIMINALITETSDATA?

På grund af den forholdsvis begrænsede mængde data på forholdsvis små områder, som Lokalråd og Borgerforeninger udgør, har vi 
valgt, at kriminalitetsdata kun offentliggøres i DIAlogen én gang årligt. 

Dette vil ske i det blad, der sendes ud først på året.

1.
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LYS FOR ENDEN

Skoler, kulturinstitutioner, kirker, diskoteker, nat-
klubber med videre er åbnet igen, og der skal ikke 
længere bruges mundbind i offentlige transport-
midler. 

Sundhedsmyndighederne fraråder ikke længere 
håndtryk og kram, hvis man er vaccineret og begge 
føler sig trygge ved nærkontakten.

Over 74% af Danmarks befolkning er færdigvac-
cinerede, hvilket viser en høj grad af samfundssind 
i befolkningen.

Corona er dog ikke væk og Sundhedsstyrelsen 
giver følgende råd for smitteforebyggelse:
• Bliv vaccineret
• Bliv hjemme og bliv testet, hvis du får symp-

tomer
• Hold afstand
• Luft ud og skab gennemtræk
• Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
• Gør rent, særligt på overflader som mange 

rører ved

Efter at samfundet har været lukket ned i længere tid på grund 
af Covid-19, ser det nu ud til, at der er lys for enden af tunnelen. 

Af Axel Ahm
Forebyggelsessekre-
tariatet

Bestil en betjent
Genåbningen betyder, at en hel del udskudte gene-
ralforsamlinger og møder nu kan afvikles.

Vi opfordrer derfor til at gøre brug af at få din lokale 
kontaktbetjent ud og holde et oplæg om den aktu-
elle kriminalitet i dit lokalområde, og hvordan I selv 
kan være med til at begrænse den yderligere.

Det kunne f.eks. være emner som:
• Indbrud i lokalområdet og hvad kan vi gøre for 

at begrænse det
• Undgå tricktyverier samt gode råd om nethan-

del og digital sikkerhed 

Foredrag kan bestilles via politiets hjemmeside: 
https://politi.dk/bestil-en-betjent/bestil-et-fore-
drag eller via din lokale kontaktbetjent, som ses 
bagest i bladet.

Coronaen letter …
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FÆLLES PROJEKT

Spiritus- og narkotikakørsel medfører fare for både 
føreren selv og andre i trafikken. Fra 2015-2019 
blev 165 danskere dræbt i trafikken i færdselsulyk-
ker hvor føreren var alkoholpåvirket - 13 døde i 
vores politikreds. 

Det har hidtil været spirituskørsel, der udgjorde 
størstedelen af politiets sigtelser inden for områ-
det, men narkotikakørslen har været støt stigende 
og i 2020 ligger sigtelser for spiritus- og narkotika-
kørsel på samme niveau.  

Sydsjællands og Lolland-Falsters politikreds sig-
tede i 2020 906 trafikanter for at være påvirket af 
spiritus eller narkotika.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi og Rus-
middelcenter i Lolland Kommune og Center for 
afhængighed i Guldborgsund Kommune er gået 
sammen om et fælles projekt, der skal udvikle og 
iværksætte indsatser til forebyggelse af spiritus- og 
narkotikakørsel. Projektet er baseret på erfaringer 
fra Sverige, Nordjylland og Bornholm. 

Af Anette Brix Andrea-
sen
Forebyggelsessekre-
tariatet

Fra 1. juli 2021 og ét år frem, vil borgere med 
bopæl i Guldborgsund og Lolland Kommune, i 
forbindelse med sigtelser for hhv. spiritus- eller 
narkotikakørsel, blive tilbudt at blive kontaktet af 
kommunens rusmiddelcenter. Herved får borgerne 
rådgivning og tilbud om behandling. 

Status efter de første 3 måneder er, at 9 ud af 60 
adspurgte borgere har givet samtykke til at blive 
kontaktet.

Rusmiddelcentret kontakter herefter borgeren, for 
at afklare om der er behov for yderligere samtale 
og tilbyder gratis behandling.

Såvel politiet som rusmiddelcentrene ser mange 
fordele i et tættere samarbejde til gavn for borger-
ne og til gavn for trafiksikkerheden.

Hvis du har brug for at tale med en professionel omkring et misbrug kan du kontakte misbrugs-
centret i netop din kommune: 
Slagelse Kommune tlf. 58574890
Sorø Kommune  tlf. 58574890 (Slagelse)
Næstved Kommune tlf. 55881460 (alkohol) 55881476 (stoffer)
Faxe Kommune  tlf. 56202720
Vordingborg Kommune tlf. 55364000
Guldborgsund Kommune tlf. 54732450
Lolland Kommune tlf. 54676170

Politi og to kommuner i forsøg om fore-
byggelse af spiritus- og narkotikakørsel
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FOKUS PÅ OFRE

Af Kirstine Klukan
Forebyggelsessekre-
tariatet

Særlig enhed med fokus 
på ofre og traumatisere-
de personer

Politiet møder hver dag forurettede, vidner og pårørende, der 
har været udsat for voldsomme hændelser og som er blevet 
traumatiseret i større eller mindre grad. Det kræver særlige kom-
petencer at have med mennesker at gøre, der står i meget van-
skelige situationer. For at styrke disse kompetencer oprettes nu 
en særlig enhed som internt i politiet skal sparre og understøtte 
arbejdet med traumatiserede personer. 

Enheden kommer til at bestå af en politibetjent med efterforsk-
ningskompetencer, en psykolog der har arbejdet indgående med 
området og en socialrådgiver med indsigt i løsningsmuligheder 
ud over hvad politiet kan hjælpe med. De tre fagligheder skal 
netop være med til at understøtte og udvikle politiets indsigt og 
arbejde, særligt i vanskelige sager som voldtægt, vold i nære 
relationer, æresrelaterede forbrydelser og stalking. 

Enheden skal i det hele taget være med til at 
sætte lys på den alvorlige kriminalitet som 
i dag er svær at opklare, eller som slet ikke 
bliver anmeldt. Stridigheder i hjemmet, ufor-
klarlige skader eller hærværk kan være tegn 
på udsatte borgere, som har brug for hjælp. 
Måske skal der opbygges en tillid før ofret 
er klar til at ændre sit liv radikalt i form af en 
anmeldelse. Måske kræver det vished om 
faktorer som fx Har jeg råd til at flytte? Hvor-
dan vil mine børn komme i skole? Vil jeg 
være i sikkerhed? Hvor kan jeg få hjælp? 

Politiet har ikke alle løsningerne, men offerenheden skal bidrage 
til flere helhedsorienterede løsninger for borgerne, hvor samar-
bejdsparter som kommune og hjælpeorganisationer inddrages 
hvor relevant.

hun, ved gentagelse, vil blive sigtet for overtræ-
delse af ordensbekendtgørelsen.

Kommer der fornyet henvendelse, og musikken 
igen skønnes at forstyrre andre, bliver ejeren sigtet 
for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen og evt. 
serienummer på anlægget registreres. Derudover 
fratager politiet ejeren musikanlægget, for at bringe 
ro på stedet.

Musikanlægget kan afhentes af ejeren efterfølgen-
de - typisk dagen efter på politistationen. Ejeren 
af musikanlægget gøres her bekendt med, at ved 
gentagelsestilfælde vil musikanlægget blive konfi-
skeret og kan derefter normalt ikke genudleveres.

Politiet har sommeren igennem fået mange anmel-
delser om musik til ulempe. Det skyldes i særlig 
grad at unge på grund af Covid-19 har været for-
hindret i at mødes på indrettede steder som disko-
teker, værtshuse og lignende. Festerne er således 
blevet afholdt i mere ustrukturerede rammer og 
mange gange udendørs i det gode vejr.

Ved musik til ulempe er politiets normale frem-
gangsmåde. at man ud fra tid, sted og lydens højde 
konkret vurderer, hvorvidt musikken skønnes at 
være til ulempe for andre.

Skønnes den til ulempe, pålægges ejeren af mu-
sikanlægget at dæmpe lyden til et acceptabelt 
niveau. Ejeren orienteres samtidig om at han eller 

Musik til ulempe
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TRICKTYVE

Ofrene, der næsten alle er over 70 år, har på forskellig vis fået 
franarret deres kontokort eller kortnummer og NemID ved at be-
dragere har kontaktet dem og udgivet sig for at være fx fra ban-
ken eller politiet. 

Mange borgere, og måske især ældre, har stor tillid til myndig-
heder og autoriteter og udviser gerne hjælpsomhed overfor 
fremmede. Derfor risikerer de desværre at blive ofre for svindel-
numre.
  

Af Merete Djurhuus
Forebyggelsessekre-
tariatet

Ældre borgere er målet for tricktyve

Den seneste tid har der været et stigende antal eksempler fra Sydsjællands og Lolland-Fal-
sters politikreds, hvor ældre borgere har været udsat for det, der kaldes for tricktyveri. 

Der er heldigvis nogle forholdsregler man kan tage:
• Udlever aldrig hverken dankort, kode eller NemID til frem-

mede. Hverken personligt eller over telefonen. 
• Spørg altid om detaljeret legitimation (fulde navn, telefon-

nummer, evt. tjenestenummer). 
• Hvis du er det mindste i tvivl, så bed om et telefonnummer 

og sig, at du vender tilbage. Så har du mulighed for at ringe 
til den myndighed vedkommende udgiver sig for, for at un-
dersøge om det kan være rigtigt. 

Tal gerne med venner og familie om, hvad man skal gøre for ikke 
at blive snydt. Er du pårørende, så tag en forebyggende snak 
med dit familiemedlem om, hvad man kan gøre for at undgå at 
havne i denne type situationer. 

Er du blevet udsat for et tricktyveri, skal du anmelde det til po-
litiet og til dit forsikringsselskab. Henvend dig til din bank og få 
spærret kort og konto, hvis du har udleveret en af delene. 

Har du været offer for et tricktyveri, vil en reaktion ofte være 
utryghed og måske også selvbebrejdelse. Hvis du har brug for at 
tale med nogen om dine oplevelser, kan du altid kontakte Offer-
rådgivningen, som har åbent døgnet rundt. 

Offerrådgivningen for Sydsjælland og Lolland-Falster har telefon-
nummer 2368 6000.

I slutningen af juli blev en 77-årig borger fra Næstved ringet op 
af en mand, der udgav sig for at være fra Helsingør Politi. Han 
havde oplyst, at den 77-åriges konto var ved at blive hacket, og 
”betjenten” anbefalede derfor den 77-årige, at overføre sine 
penge til ham, så de ikke blev stjålet. Men det var lige, hvad der 
skete, for manden, der udgav sig for at være en betjent, viste 
sig at være en tyv.

Et par dage forinden skete noget lignende for en 82-årig mand 
– også fra Næstved. Han var blevet ringet op af en "Mads", 
som sagde at han var fra Danske Bank. "Mads" oplyste, at der 
var blevet hævet 12.000 kroner på den 82-åriges konto, og at 
han skulle lægge sit hævekort i en kuvert med koden i, så det 
kunne blive spærret. "Mads" kom kort efter og hentede kuver-
ten. Men ”Mads” var ikke fra banken. Han var en tyv og havde 
efterfølgende hævet flere tusinde kroner fra den 82-åriges kort.

I hele 2020 var der 237 trick- og lomme-/tasketyverier, og i de seneste 12 måneder har der været 305.
Kilde: Politiets sagsstyringssystem.
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NABOHJÆLP OG NABOSKAB
Vi er kommet langt med Nabohjælp i Danmark. Men 
med over 17.000 indbrud i 2020 er vi stadig langt fra 
mål, så nu opruster vi med et hold af særligt dedike-
rede nabohjælpere. Vi kalder dem Nabovenner. 

Som Naboven er du nabolagets go-to person og 
igangsætter, og du tager en særlig, koordinerende tørn, 
hvis der er tyve på spil. 

Når du bliver Naboven, giver vi dig redskaber i hånden, 
som gør det nemmere at styrke nabohjælpen i dit na-
bolag. Du får en velkomstpakke med materialer, som 
du kan dele ud i nabolaget, og så får du din egen profil 
i Nabohjælps app. Herfra kan du skrive og modtage 
beskeder fra nabohjælperne i dit nabolag; fx kan du 
minde dem om at arrangere feriehjælp op til en ferie.
  
I Nabohjælp står vi klar til at klæde dig godt på til rol-
len med løbende inspiration, viden og materialer. 
Lyder det som noget for dig? Så gå ind på vores hjem-
meside og bliv klogere på Nabovenner: 
https://nabohjaelp.dk/naboven.

By Husstande Brugere i alt

Slagelse 1344 1383

Munke Bjergby 2 3

Vemmelev 125 132

Skælskør 211 214

Korsør 480 491

Boeslunde 59 59

Dalmose 47 49

Sorø 4 4

Rude 50 47

Agersø 1 1

Af Sarah Risbøl Jacobsen
Nabohjælp

Offerrådgivningen hjælper ofre, vidner og pårørende i forbindelse med voldsomme og chokerende oplevelser som ulykker, krimina-
litet og trafikuheld.

Når du kontakter din lokale offerrådgivning, får du en rådgiver i telefonen. Her kan du fortælle, hvad der er sket. Offerrådgiveren vil 
forsøge at vejlede og rådgive dig, og måske vigtigst af alt: lytte og give sig tid til en samtale.

For at kunne støtte dig bedst mulig samarbejder vi med politi, hospitaler og brand og redning i alle landets politikredse.

Alle rådgivere har tavshedspligt, og du kan være anonym. Du kan tale med os i telefonen, og vi kan aftale et møde. Du vil sammen 
med din offerrådgiver finde frem til den hjælp, der er bedst for dig.

Offerrådgivningen er et gratis tilbud.

Danmark har 12 offerrådgivninger, som geografisk følger politikredsene.

Offerrådgivningen for kommunerne i Sydsjælland og Lolland-Falsters politikreds har tlf. 23686000 og E-mail: sydsj@offerraadgiv-
ning.dk

Offerrådgivningen

?
?

?!
!

! ?
?
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!
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KONTAKTBETJENTE - BORGERNÆRT POLITI OG TRYG BORGER
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Slagelse Kommune

Gry Espensen Haugaard

Niels Jørgensen

Rasmus Andersson

Slagelse Kommune
Leder Peter Skriver Flannum-Larsen
Tlf. 41731481
psl004@politi.dk

Korsør
Niels Jørgensen
Tlf. 41731463
njo004@politi.dk

Slagelse syd og Skælskør
Rasmus Andersson
Tlf. 22828716
rla017@politi.dk

Slagelse Nord
Gry Espensen Haugaard
Tlf. 25426472
ges002@politi.dk


